
  فزوجوه(ال تردوه بتصحيح حديث )إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه : 13جزء.    أبو عمار  تأليف : حممد بن عبده البعداني

 1الصفحة         اإلدريسي.

 سلسلة أحكام العلماء على األحاديث.( 13)رقم 

 

 

 إِذا) :حديث بتصحيح تَرُدُّوهُ الجزء: 

 .(فزَوجوه وخلقه دينه ترْضونَ من جَاءَكُم

 تأليف : حممد بن عبده بن حممد البعداني 

 أبو عمار اإلدريسي 

 

 

 



  فزوجوه(ال تردوه بتصحيح حديث )إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه : 13جزء.    أبو عمار  تأليف : حممد بن عبده البعداني

 2الصفحة         اإلدريسي.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مجيع احلقوق مسموحة من املؤلف

 املكتب اخلاص  لإلدريسي

 هـ0441-10-10اإلصدار األول  



  فزوجوه(ال تردوه بتصحيح حديث )إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه : 13جزء.    أبو عمار  تأليف : حممد بن عبده البعداني

 3الصفحة         اإلدريسي.

 
، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم  

 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد ،،  ،آله وصحبه أمجعني

 وخلقه دينه ترْضونَ من جَاءَكُم إِذا) :حديث بتصحيح تَرُدُّوهُ ال "بعنوان: فهذا جزء حديثي   

كما سيأيت ،  لغريهصحيح  ثابت حدي  أنه وخالصة احلكم عليه، دي احلطرق فيه  مجعت  " (فزَوجوه
 تفصيله.

  :فأبدأ بذكر    

 (5ص )                               .طرق احلدي ، و حلكم على احلدي الفظ احلدي ، و  -
 (5ص )                                                 اهلل عنه. طريق أيب حامت املزين رضي -
 (6ص )               .مبجموع طرقه، أو صحح أحد طرقه من صحح احلدي  من العلماء -
  دي  على شرطهاحلأحد طرق ضعف  أو مبجموع طرقه، دي احلمن ضعف   -

 (11ص )                                    .ال يصحح صحبة الصحايب أيب حامت املزين بكونه
 (15ص )                                                احلدي  والرد على من ضعفه.علل  -
 (02-11ص )واحلكم عليه.                                                       ،الطرق األخرى -
 (01ص )                                          فليح.ترمجة عبد احلميد بن سليمان أخي  -
                                          (01-02ص )                                     ، وفوائد حديثية.من األوهام، صحح نسختك -

  

 
 :البحث والترتيبهذا في  منهجي     
 يف هذا اجلزء. إىل التنبيه عليهألهم ما حيتاج وأعرض فيه ملا قمت به  
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فما أنقل فيه قول احلافظ ابن عليها، وحررت احلكم على أسانيدها، احلدي  اليت وقفت  مصادرمجعت  :أولا 
 رمحه اهلل. ماخالصة احلكم يف الراوي إذا كنت موافقاً لقوهل فهوأو الذهيب، )وال أتعقبه بشيء( حجر، 

 وقد قسمتهم على النحو التايل: ،حكم العلماء على احلدي  : ثانياا 
  (1) من صحح احلدي  من العلماء. -1
  (0) حبكمه على رجال إسناده. ح احلدي  على شرطه حمن ي ص -0
 من ضعف احلدي  صراحة. -3
 (3) من ي ضعف احلدي  على شرطه. -1

 .وذكرهتا يف هامش اجلزء يت وقفت عليها يف األسانيد واملتون()وهي األخطاء املطبعية ال ح نسختكصح:  ثالثاا 
الصحايب أبو حامت املزين رضي اهلل عنه، واثبات صحبته، وتقرير قاعدة أن الراوي  : توسعت يف ذكر ترمجة رابعاا 

إذا كان إسناد حديثه فرداً غريباً وحكم العلماء بصحبته فهذا دليل على صحة احلدي  وصحة السند وثقة رجال 
 إسناده.
إمتام من كتايب " حممد وسعيد أبناء عبيدعبد اهلل بن هرمز و عبد احلميد بن سليمان، و : أخذت ترمجته  خامساا 

ومل أسق كل ما قيل من اجلرح والتعديل،  أقواهلمفيما خيص " ورتبت الرتمجة هتذيب الكمال يف أمساء الرجال
 . إمنا اقتصرت على املهم للحكم عليه من حي  اجلرح والتعديل همافي

 .هالعلماء على احلدي  أو على راويأحكام هو مجع موسوعة تطبيقية جلميع  ،التخريجوالغرض من هذا  -
      واهلل أسأل التوفيق والسداد.    

  أبو عمار اإلدريسي محمد بن عبده بن محمد البعداني تبه :ك                                       

                                                

                                                           

وهم كل عامل باحلدي  روى احلدي  كامالً بسنده ومتنه، وصححه صراحة. أو أخرجه يف صحيحه أو يف كتاب اشرتط الصحة، أو  (1)
 .وأقره ذكر النقل عن غريه وصححه

وهم كل من عرف احلدي  أو ذكره عن غريه، ووثق رجال إسناده، وعرف متنه أو سنده، أو كل من مل أجد أهنم عرفوا احلدي ، ( 0)
 لكن وثق رجال إسناده.

 وهم كل من عرف احلدي  أو ذكره عن غريه، وضعف رجال إسناده.( 3)
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ِإلا  (فأنكحوهفزوجوه )ِإذا َجاءَُكم من تْرضوَن دينه وخلقه  »  قَاَل َرس ول اهلل : [حديثاللفظ ]  
َنة ِفي اأَلْرض َوَفَساد عريض قَاُلوا قَاَل: ِإذا َجاءَُكم من  ؟يَا َرُسول اهلل َوِإن َكاَن ِفيهِ  :تفعلوه تكن فت ْ

  .رواية الدوريمن حيىي بن معني هذا لفظ  «.تْرضوَن دينه وخلقه فأنكحوه قَاَلَها َثََلث مرار
 
  . (1)عن النيب  ثابت، صحيح حدي  : [الحديث على الحكم ]   

ومن مرسل  ن أيب هريرة رضي اهلل عنه،عأيب حامت املزين رضي اهلل عنه، و  روي عن : [طرق الحديث ]   
، ومن حدي  عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،حدي  حيىي بن أيب كثري، ومن مرسل حدي  زيد بن أسلم

 رضي اهلل عنه. أيب أمامةوعن 
 

 (حديث أبي حاتم المزني رضي اهلل عنهأما )

، (026/ 06/ 9)"التاريخ الكبري"يف  لبخاري، وا(161/ 12/ 3)"تاريخ ابن معني "يفالدوري أخرجه   
"النفقة على و،(1215/ 316/ 0"سنن")يفالرتمذي و ، (001/ 190)ص "املراسيل"يف أبو داودو  -

معرفة ، و"(260/ 099/ 00)"املعجم الكبري للطرباين"، و(112/ 061/ 1)الدنيا"العيال البن أيب 
"السنن الكربى ، و(6219/ 0161/ 5)"معرفة الصحابة أليب نعيم"، و(130)ص "الصحابة البن منده

"الكىن ، و(1100/ 351/ 0)"اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم"، و(13111/ 130/ 2)للبيهقي"
"اخلامس والثالثون من ، و(323/ 0)"معجم الصحابة البن قانع"و، (159/ 22/ 1)للدواليب"واألمساء 
 (5) (15/ 53)ص يخة البغدادية أليب طاهر السلفي"املش

 حامتبن إمساعيل، عن عبد اهلل بن هرمز، عن حممد وسعيد، ابين عبيد، عن أيب  حامتكلهم من طريق    
 ..املزين قال: قال رسول اهلل 

                                                           

(1)  
 على من قال إنه عبد اهلل بن مسلم بن هرمز. توسعت يف خترجيه لفائدة ترجيح اسم عبد اهلل بن هرمز، (5)
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وعبد اهلل بن هرمز رجاله ثقات تفرد به حامت عن عبد اهلل بن هرمز، و   (6)فرد غريبإسناد حسن قلت: 
 .إما ثقات أو صدوقونحممد وسعيد أبناء عبيد و 

 [طريق أبي حاتم المزني دراسة إسناد]

 ثقة.قال الذهيب:  ،حاتم بن إسماعيل   

أو حسنه،  قلت: وكل من صحح احلدي  (2) قال الذهيب: حسن الرتمذي له ت. ،عبد اهلل بن هرمز   
 أو صحح صحبة أيب حامت املزين رضي اهلل عنه فهو يوثقه يف اجلملة.

وكل من صحح احلدي  أو حسنه، أو صحح  قتان، أو صدوقان.ثإما ، محمد وسعيد أبناء عبيد   
 صحبة أيب حامت املزين رضي اهلل عنه فهو يوثقهما يف اجلملة.

 والراجح أنه صحايب رضي اهلل عنه. خمتلف يف صحبته، ،أبو حاتم المزني   

 التراجمويف قسم ، وكل ما يقال يف عبد اهلل بن هرمز من التوثيق يقال أيضًا يف حممد وسعيد أبناء عبيد
 سأذكر ترمجتهم كاملة.

 : [أو حسنه الحديث من صحح ]     

 إىل أقسام: أو حسنه وقد قسمت من صحح احلدي  -
 يف تصحيحه للحدي  تصحيح لصحبة أيبمنهم من صحح طريق أيب حامت املزين رضي اهلل عنه، و    

 حامت املزين رضي اهلل عنه.
 ومنهم من صحح احلدي  من طريق أيب هريرة.   

                                                           

حدث به غري أيب إمساعيل حامت بن إمساعيل احلارثي  هـ(: هذا حدي  غريب، عال، ال أعلم أحداً  321قال احلاكم أبو أمحد )ت:  (6)
من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، املدين هبذا اإلسناد، عن أيب حامت املزين، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم. وأبو حامت املزين، له صحبة 

 (.011/ 16ال أعرف له حديثاً غري هذا احلدي ، وال أعرف امسه، وهو بكنيته مشهور. "هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" )
   (. 3235/ 625/ 1"الكاشف" ) (2)
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للحدي  ألنه إسناد ويف إثبات صحبته تصحيح  ،ومنهم من أثبت صحبة أيب حامت املزين رضي اهلل عنه   
 ومنهم من حسنه مبجموع طرقه. (1) ،فرد وغريب

 وترتيبهم حسب الوفيات وهم:    
 

َله  هـ(، أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" قال: أَب و حامت املزين 191)ت:  يعبد الرحمن بن مهد - 1
ثـََنا َعْبد الرمحن بن مهد مساعيل َعْن َعْبد اللَّه ْبن إعن حامت بن  يص ْحَبٌة، قَاَل َعْبد  اللَِّه ْبن  َأيب اأَلْسَوِد َحدَّ

َعَلْيِه  قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه   :هرمز وحم َمَّد وَسِعيد ابين ع بَـْيد َعْن َأيب حامت املزين وَكاَنت َله  ص ْحَبٌة، قَالَ 
ِإَذا جاء كم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض، قَال وا يا  :َوَسلَّمَ 

 (.026/ 06/ 9فأعادها عليهم ثالثا. "التاريخ الكبري للبخاري" )؟ ان كان فسادإو  :رسول اهلل
  (9) هو معروف من عادته. وعبد الرمحن بن مهدي ال يسند إال حديثاً صحيحاً عنده، كما

 

ثبات صحبة أيب حامت املزين، إوسكت عنه وفيه  (12)،هـ(: أسناده033)ت:  يحيى بن معين - 0
 (11) فهو ال يسكت على حدي  ضعيف عنده.وتصحيح لرجاله إسناده، 

 

 (10) : أبو حامت املزين له صحبة.البخاري قال هـ(056)ت:  البخاريمحمد بن إسماعيل  – 3

وقال الرتمذي: ورواه حامت بن إمساعيل عن ابن هرمز، عن ابين عبيد ، عن أيب حامت املزين، قال حممد  - 
)البخاري(: وأبو حامت املزين له صحبة ، وال أعرف له غري هذا احلدي  ، وسألته عن اسم أيب حامت فلم 

  (13) يعرفه.
 ووجه تصحيح البخاري للحدي :   

                                                           

وقاعدة تصحيح الصحبة بإسناد فرد هو تصحيح لرجال اإلسناد، بينتها يف كتايب "املدخل إىل إمتام هتذيب الكمال "، عند املوثق  (1)
 .اخلامس عشر: إثبات الصحبة إذا تفرد إسناده، وال يوجد له غريه مستنداً إلثبات الصحبة

 اخلامس: من قيل فيه: ال يسند إال حديثاً صحيحاً.د الكالم على املوثق كما بينته يف كتايب "املدخل إىل إمتام هتذيب الكمال"، عن (9)
  (.161/ 12/ 3رواية الدوري" ) -"تاريخ ابن معني  (12)
 .التاسع: من عرفهم ابن معني وسكت عنهمكما بينته يف كتايب "املدخل إىل إمتام هتذيب الكمال"، عند الكالم على املوثق   (11)
 (. 026/ 06/ 9"التاريخ الكبري للبخاري" ) (10)
 (.151"العلل الكبري للرتمذي = ترتيب علل الرتمذي الكبري" )ص  (13)
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 بصحة أو قبول إسناده. ثبات الصحبة مع تفرد إسناده إالا إاملزين، وال ميكن  ثباته لصحبة أيب حامتإأ( 
ة وجعله غري حمفوظ، وقال يف طريق أيب حامت: ر ب( سأله الرتمذي عن احلدي  بطريقيه فأعل طريق أيب هري

 إنه صحايب، ومنه أخذ الرتمذي حتسني احلدي .
طريق عبد الرمحن بن مهدي، ويف إشارة إىل تصحيحه ج( وذكر البخاري يف "التاريخ الكبري" احلدي  من 

 ألن عبد الرمحن بن مهدي ممن ال يسند إال حديثاً صحيحاً.
 ح( وذكره البيهقي وقال: أبو حامت املزين له صحبة، قاله البخاري وغريه.

 

  (11) : أبو حامت املزين له صحبة.مسلم قال هـ(061)ت:  بن الحجاج مسلم – 1
 

: هذا حدي  حسن غريب، قال هـ( بعد إخراج احلدي  029)ت:  الترمذي محمد بن عيسى – 5
  (15) .ى اهلل عليه وسلم غري هذا احلدي وأبو حامت املزين له صحبة، وال نعرف له عن النيب صل

 

 (16) هـ(: أبو حامت املزين: له صحبة. 395)ت:  ابن مندهقال  - 6
 

  (12) هـ(: أبو حامت رضي اهلل عنه. مث ساق بسنده عن ابن معني به. 312)ت:  الدولبيقال  - 2
 

هـ(: قال ابن حبان: وهو الذي يروي عن حممد بن عجالن، عن  311)ت:  وصحح ابن خزيمة - 1
َن : "ِإَذا أَتَاك ْم َمْن تـَْرَضوْ -صلى اهلل عليه وسلم-ابن وثيمة البصري، عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل 

َنٌة يف اأْلْرِض َوَفَساٌد َكِبرٌي".  خ ل َقه  َوِديَنه  َفأَْنِكح وه ، ِإال تـَْفَعل وا َتك ْن ِفتـْ
حدثناه ابن خزمية، قال: حدثنا زياد بن أيوب، عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا عبد احلميد، عن ابن 

  (11) عجالن.
 (19)كتايب "املدخل إىل إمتام هتذيب الكمال".  وابن خزمية ال يسند إال حديثاً صحيحاً كما بينته يف  

                                                           

 (.111/ 011/ 1لإلمام مسلم" ) -"الكىن واألمساء  (11)
 (.1215/ 312/ 3"سنن الرتمذي" ) (15)
 (.0160/ 051)ص  (، و"فتح الباب يف الكىن واأللقاب"130"معرفة الصحابة البن منده" )ص  (16)
 (.22/ 1"الكىن واألمساء للدواليب" ) (12)
 (.105/ 0"اجملروحني البن حبان" ) (11)



  فزوجوه(ال تردوه بتصحيح حديث )إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه : 13جزء.    أبو عمار  تأليف : حممد بن عبده البعداني

 9الصفحة         اإلدريسي.

َكن الحافظقال  - 9 هـ(: أبو حامت صحايب ما روى  353)ت:  سعيد بن عثمان أبو علي ابن السا
 (02) سوى هذا.

 (01) قال الرتمذيا وابن حباان وابن الساكن: له صحبة. -وقال ابن حجر: أبو حامت املزين: حجازي -

 

 (00) هـ(، ذكره ابن حبان يف الصحابة. 351)ت:  ابن حبان - 12

 (03) قال الرتمذيا وابن حباان وابن الساكن: له صحبة. -وقال ابن حجر: أبو حامت املزين: حجازي -

 

حدث به غري  هـ(: هذا حدي  غريب، عال، ال أعلم أحداً  321)ت:  قال الحاكم أبو أحمد - 11
أيب إمساعيل حامت بن إمساعيل احلارثي املدين هبذا اإلسناد، عن أيب حامت املزين، عن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم. وأبو حامت املزين، له صحبة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ال أعرف له حديثًا غري هذا 

 (01) احلدي ، وال أعرف امسه، وهو بكنيته مشهور.

  
هـ(: هذا حدي  صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه. صحح من حدي  أيب  125)ت:  الحاكمال ق - 10

 (.0695/ 129/ 0هريرة. "املستدرك على الصحيحني للحاكم" )

                                                                                                                                                                                              

: وقد روى الوليد بن مسلم خرباً يتوهم كثري من طالب العلم ممن ال يفهم علم األخبار أنه خرب "التوحيد"قال ابن خزمية يف كتابه  (19)
علماء أهل احلدي  وأنا مبني علله إن وفق اهلل لذلك، حىت ال يغرت بعض طالب صحيح، من جهة النقل، وليس كذلك هو عند 

احلدي  به، فيلتبس الصحيح بغري الثابت من األخبار، قد أعلمت ما ال أحصي من مرة أين ال أستحل أن أموه على طالب العلم 
علم باالحتجاج باألخبار الواهية، وإن كانت باالحتجاج باخلرب الواهي، وإين خائف من خالقي، جل وعال إذا موهت على طالب ال

  (.311/ ص  1)ج  -حجة ملذهيب. التوحيد البن خزمية 
 (.122/ 3"تذكرة احلفاظ للذهيب" ) (02)
 (.9201/ 61/ 2"اإلصابة يف متييز الصحابة" ) (01)
 (.1501/ 156/ 3"الثقات البن حبان" ) (00)
 (.9201/ 61/ 2"اإلصابة يف متييز الصحابة" ) (03)
 (.011/ 16"هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" ) (01)
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 (05) هـ(: أبو حامت املزين له صحبة. 132)ت:  صبهانيأبو نعيم األقال  - 13

 

هـ( بإخراجه وقال: أبو حامت املزين له صحبة، قاله البخاري  151)ت:  صححه البيهقي - 11
 (02) وقد شرط إال يسكت إال عن حدي  صحيح. (06)،وغريه

 

هـ(: أَب و حامت املزين، له صحبة. يعد يف أهل املدينة. روى عن النيب  163)ت:  ابن عبد البرقال  - 15
صلى اهلل عليه وسلم أنه قَاَل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض 

  (01) وفساد كبري.
، فقال: وقد قال صلى اهلل عليه (09)" وجزم بنسبة احلدي  إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم يف "التمهيد -

 وسلم: إذا جاءكم من تضرون دينه وخلقه فزوجه إن مل تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري ومل.
 

                                                           

 (.0161/ 5"معرفة الصحابة أليب نعيم" ) (05)
 (.13111/ 130/ 2"السنن الكربى للبيهقي" ) (06)
االقتصار من األخبار على ما يصح منها دون ما ال يصح، أو  -يف كتيب املصنفة يف األصول والفروع -فقال: البيهقي: وعاديت (02)

التمييز بني ما يصح منها وما ال يصح، ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصرية مما يقع االعتماد عليه، ال جيد من زاغ قلبه من 
 (.12/ 1خبار مغمزاً فيما اعتمد عليه أهل السنة من اآلثار. " دالئل النبوة" للبيهقي )أهل البدع عن قبول األ

اشتغايل باحلدي ، واجتهادي يف طلبه. ومعظم مقصودي منه يف االبتداء: التمييز  -أدام اهلل توفيقه-قال البيهقي: وقد علم الشيخ  - 
 (.16رسالة البيهقي للجويين" )ص:  بني ما يصح االحتجاج به من األخبار، وبني ما ال يصح. "

مث ختمها بقوله: فهذا طريق من علم ما يف الرواية من غري ثبٍت من الشدة. )مث ساق بسنده( عن عبد الرمحن بن مهدي قال:  - 
 .)احفظ: ال جيوز أن يكون الرجل إماماً: حىت يعلم ما يصح مما ال يصح، وحىت ال حيتج بكل شيء، وحىت يعلم خمارج العلم(

)مث قال:( ويف األحادي  الصحاح غنية عن الغرائب ملن عرفها، وتأمل فيها، واستنبط معانيها، وساعده حسن التوفيق على االقتصار   
 (.122عليها. " رسالة البيهقي للجويين" )ص: 

هـ(  260ل مغلطاي )ت: قا -(. 059/ 1هـ(: سكت عنه البيهقي فهو رضا به. " اجلوهر النقي" ) 252قال ابن الرتكماين )ت:  - 
سعيد بن سلمة املخزومي من آل ابن األزرق. خرج ابن خزمية حديثه يف "صحيحه" وكذلك ابن حبان والبيهقي. "إكمال هتذيب 

 (.1921/ 325/ 5الكمال" )
/ 153/ 1) (، و"االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم بالكىن"0920/ 1605/ 1"االستيعاب يف معرفة األصحاب" ) (01)
10.) 
 .(165/ 19ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" )" التمهيد  (09)
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هـ(: وحيتج من يعترب جمرد الدين مبا روي عن أيب حامت املزين، قال: قال  516)ت:  البغويقال  - 16
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوا تكن فتنة يف إذا جاءكم من »رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

« إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه»، قالوا: يا رسول اهلل وإن كان فيه! قال: «األرض وفساد
هلل عليه وسلم غري هذا ثالث مرات. وأبو حامت املزين له صحبة، وال يعرف له عن النيب صلى ا

  (32).احلدي 
 

  (31) هـ(: وأبو حامت املزين له صحبة. 560)ت:  السمعانيقال  - 12
 

َزين. له  626)ت:  مبارك ابن األثيرقال  - 11
 
زين هو أبو حامت: بتاء فوقها نقطتان، امل

َ
هـ(: أبو حامت امل

  (30) صحبة، وامسه كنيته، وعداده يف أهل املدينة.
 

هـ(: أبو حامت املزين َله  صحبة، يعد يف أهل املدينة، روى َعْنه   632)ت:  علي ابن األثيرقال  - 19
   (33) حم َمَّد وسعيد ابنا ع بَـْيد.

 

هـ(: عن أيب حامت املزين قال: قال  613)ت:  ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسيقال  - 02
: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؛ إال تفعلوا تكن فتنة -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

يف األرض وفساد. قالوا: يا رسول اهلل، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. 
قال: هذا حدي  غريب، وأبو حامت املزين له صحبة، وال نعرف له عن النيب ثالث مرات". رواه الرتمذي و 

  (31) غري هذا احلدي . -صلى اهلل عليه وسلم  -

                                                           

 (.12/ 9"شرح السنة للبغوي" ) (32)
 (.002/ 10"األنساب للسمعاين" ) (31)
 (.650/ 332/ 10"جامع األصول" ) (30)
 (.5215/ 62/ 6"أسد الغابة" ) (33)
 (.5531/ 131/ 5والسالم" )"السنن واألحكام عن املصطفى عليه أفضل الصالة  (31)
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هـ( ساق بسنده عن أيب علي سعيد بن عثمان احلافظ )ابن السكن(  211)ت:  الذهبي - 01
  (35) احلدي . )مث قال الذهيب:( أبو حامت صحايب ما روى سوى هذا، قاله أبو علي.

  (36) وقال الذهيب: أبو حامت املزين، له صحبة، حديثه يف نكاح من ترضون دينه. -
  (32) وقال الذهيب: واحلدي  حسنه الرتمذي. -
 

 (31) هـ( بنسبته إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم. 251)ت: ابن القيم الجوزيةوجزم  - 00
 

هـ(: أبو حامت املزين، قال أبو حممد يف "املراسيل":  260)ت:  عَلء الدين بن قليط مغلطايقال  - 03
مسعت أبا زرعة يقول: أبو حامت املزين يروي: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأَمانته فأنكحوه" قال: ال أعلم 

  (39) وابن مندة وأبو نعيم فقالوا: له صحبة. ...له حديثًا غري هذا. وخالف ذلك الرتمذي 
 

ل ه  ِمْن َحْي   السُّنَِّة َقِويٌّ، َوه َو قـَْول ه   121)ت:  لملقنابن اقال  - 01 صلى اهلل عليه وسلم  -هـ(: َوَدلِيـْ
َنٌة يف اأَلْرِض َوَفَساٌد   - َكِبرٌي( رواه )ِإَذا َجاءَك ْم َمْن تـَْرَضْوَن ِديـَْنه  َوخ ل َقه  فَاْنِكح وه ، ِإالَّ تـَْفَعل وْا َتك ْن ِفتـْ

  (12)   أيب حامٍت املزينِّ وقال: حسٌن غريٌب.الرتمذى من حدي
 

هـ(: وقد ورد يف احلدي  املرفوع من استعمال ما حنن فيه وكفى به  911)ت:  السيوطيقال  - 05
  (11) ...حجة أخرج الرتمذي، وحسنه عن أيب حامت املزين

 

حسن غريب  :هـ(: وقال الرتمذي 910)ت:  محمد بن يوسف الصالحي الشاميقال  - 06
  (10). والبيهقي

                                                           

(. قال أبو علي: أبو حامت هذا صحايب، ما روى شيئاً 111/ 16(، "سري أعالم النبالء" )122/ 3"تذكرة احلفاظ للذهيب" ) (35)
 سوى هذا احلدي .

 (.1016/ 151/ 1"املقتىن يف سرد الكىن" ) (36)
 وكالم الذهيب هذا يعارض جتهيله حملمد وسعيد أبناء عبيد. (.0651/ 5"املهذب يف اختصار السنن الكبري" ) (32)
 (.115/ 5"زاد املعاد يف هدي خري العباد" ) (31)
 (.1111/ 061/ 0"اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة" ) (39)
 (.1036/ 3"عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج" ) (12)
 (.321/ 1"احلاوي للفتاوي" ) (11)
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  (13) هـ(: رواه الرتمذي وقال: هذا حدي  حسن غريب. 1052)ت:  الشوكانيقال  - 02
وقال الشوكاين: أقول: الصحيح الفاسق ليس ممن ترضى املرأة دينه وخلقه فال جيب عليها قبول خطبته،  -

  (11) أمرنا بقبول خطبة من نرضى دينه وخلقه. إمنا -َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم  -بل ال جيوز ألن النيب 
 

هـ(: رواه الرتمذي وقال: هذا حدي   1026)ت:  الحسن بن أحمد الرُّباعي الصنعانيقال  - 01
  (15) حسن.

 

هـ(: رواه الرتمذي، وقال حسن  1353)ت:  إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان قال - 09
  (16) غريب.

 

  (12) (.1161/  066/ 6وهو حسن لغريه؛ كما بينته يف " إرواء الغليل " ): الشيخ األلبانيقال  - 32
 

: رواه الرتمذي عن أيب حامت املزين أعضاء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءقال  - 31
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوه تكن : »-صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال النيب 

ة يف األرض وفساد كبري. قالوا: يا رسول اهلل، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فتن
  (11) ثالث مرات، وقال الرتمذي حدي  حسن غريب.« فأنكحوه

 

 : [ رضي اهلل عنه طريق أبي حاتم المزني من ضعف ]

 :رضي اهلل عنه وقد ضعف هذا احلدي  من طريق أيب حامت املزين

                                                                                                                                                                                              

 (.325"السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار" )ص ، و(12/ 9اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد" )"سبل  (10)
 (.0622/ 150/ 6"نيل األوطار" ) (13)
 (.0296/ 1"الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين" ) (11)
 (.1101/ 3"فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار" ) (15)
 (.162/ 0السبيل يف شرح الدليل" )"منار  (16)
 (.901/ 10"سلسلة األحادي  الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة" ) (12)
 (.112/ 11" )1 -"فتاوى اللجنة الدائمة  (11)
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 وقد صحبته، تصح مل حامت أبا أن فيه ما أول. يصح ال املذكور حامت أيب حدي  إنقال ابن القطان:  -1
 املزين حامت أبا أعين عنده أنه على دليل املراسيل يف إياه فذكره .. املراسيل، يف هذا حديثه داود أبو ذكر
 به، إل يثبت ل الخبر وهذا، الخبر بهذا له إثباتها يروم إنما صحبة له أن يزعم ومن صحايب، غري

 (19) .ثبوته على صحبته وثبوت صحبته، ثبوت على ثبوته فيتوقف

مل  ولكن ال يلزم أنه يضعف احلدي  مبجموع طرقه وإن كنت   المزني وممن ضعف طريق أبي حاتم ]
 :[ أجد له ما يدل على أنه على األقل حيسنه

 (.001/ 190داود" )ص  "املراسيل أليب، أخرجه يف صاحب السنن أبو داود -1
 أن اإلمام أمحد مل خيرجه يف مسنده. "السنن"ولعل السبب يف عدم إخراج أيب داود هلذا احلدي  يف أقول: 

ابن أيب حامت: مسعت أبا زرعة يقول: أبو حامت املزين الذي يروي  قال ،هـ(061)ت:  أبو زرعة الرازي -0
ترضون دينه وأمانته فانكحوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض إذا أتاكم من )عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

   (52) . ال أعرف له صحبة وال أعلم له حديثاً غري هذا.(وفساد كبري

قال: أبو حامت املزين روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ف ،هـ(022)ت:  أبو حاتم الرازيأما  -
حامت عن عبد اهلل بن هرمز عن حممد وعبيد ابين سعيد  تاكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه، روىأإذا 
 (51)عنه.
ولو كان فيه بل هو توقف منه،  ثبات صحبة أو نفيهاإليس فيه والذي يظهر يل أن قوله هذا أقول: ) -

، مع أن قول أيب زرعة فيه كما ذكر قول أيب زرعة الرازي  "املراسيل"نفي الصحبة لذكر قوله هذا ابنه يف 
 (.(50) ، ولكنه يتضمن عدم إثباهتابالصحبة فقطنفي العلم 

                                                           

 .(023/ 5) "األحكام كتاب يف واإليهام الوهم بيان" (19)

قال العالئي: وأخرجه  - (.1653/ 363/ 9البن أيب حامت" ) "اجلرح والتعديل، (160/ 052"املراسيل البن أيب حامت" )ص  (52)
/ 322"جامع التحصيل" )ص  وقال فيه أبو زرعة ال أعرف له صحبة. وكأنه مل جيعل أبا حامت صحابياً  "املراسيل"أبو داود يف كتاب 

حامت عن أيب زرعة، قال: ال أعرف له ونقل ابن أيب ، قال ابن حجر: وأورد أبو داود حديثه يف "املراسيل"، فهو عنده تابعي، و (911
 (.9201/ 61/ 2"اإلصابة يف متييز الصحابة" ) صحبة، وال أعرف له إال هذا احلدي .

 (.1653/ 363/ 9"اجلرح والتعديل البن أيب حامت" ) (51)
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 : [والجواب عنها رضي اهلل عنهطريق أبي حاتم المزني  علل]

 : بثالث عللوقد أعل طريق أيب حامت املزين    

 أوالً : االختالف يف الصحايب.

 ثانياً: جهالة حممد وسعيد ابين عبيد.

 .، الضعيفبن هرمزعبد اهلل بن مسلم هو أن عبد اهلل بن هرمز ثالثاً: 

، أيب حامت املزين رضي اهلل عنه صحبتهاحلدي  وصحة إن أكثر أهل العلم على صحة : اواجلواب عنه   
 ابين عبيد. وعلى من جهل وقول األكثر مقدم على من نفى الصحبة، 

 إل يثبت ل الخبر وهذا، الخبر بهذا له إثباتها يروم إنما صحبة له أن يزعم ومنقال ابن القطان:    
 (53) .ثبوته على صحبته وثبوت صحبته، ثبوت على ثبوته فيتوقف به،

، ، فقول غري صحيح، الضعيفعبد اهلل بن مسلم بن هرمزأما قول من قال: إن عبد اهلل بن هرمز، هو    
عبد عن  هبإسناد "الصحابة"يف يف إثبات ذلك مبا رواه ابن السكن  لواستد قاله ابن القطان الفاسي،

الوهاب بن عيسى البغدادي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم املروزي، حدثنا حامت بن إمساعيل، حدثين عبد اهلل 
 (51). حممد وسعيد ابين عبيد بن مسلم بن هرمز، عن

ومها اثنان، ، حترير اسم الراوي يف اإلسنادكما يأيت يف والصواب أنه يف هذا السند هو : عبد اهلل بن هرمز،  
 .بن هرمزبن مسلم مز، عبد اهلل عبد اهلل بن هر 

 [تحرير اسم الراوي في اإلسناد]

                                                                                                                                                                                              

 وقد بينت تفصيل ذلك يف كتاب "موسوعة أيب حامت الرازي". (50)
 .(023/ 5) "األحكام كتاب يف واإليهام الوهم بيان" (53)

 .(025/ 5) "األحكام كتاب يف واإليهام الوهم بيان" (51)
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كما ذكر ابن القطان أخرجه ابن السكن يف ،  بن مسلم بن هرمزفقد أخرجه باسم عبد اهلل     
 "الصحابة"،

حدثنا حامت بن  (55)عبد الوهاب بن عيسى البغدادي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم املروزي،عن  -1
 ..إمساعيل، حدثين عبد اهلل بن مسلم بن هرمز

حدثنا مصعب بن إبراهيم بن ، قال : ( 260/ 099/ 00"املعجم الكبري للطرباين" )وأخرجه يف  -0
وحدثنا أبو خليفة، قال: ثنا عبد اهلل بن عبد الوهاب اجلمحي، قاال: ثنا  حمحزة الزبريي، حدثين أيب، 

   ..ثنا عبد اهلل بن مسلم بن هرمزحامت بن إمساعيل، 
حممد بن عمرو الرازي، عن حامت بن إمساعيل، عن عبد اهلل بن ويف بعض نسخ الرتمذي من طريق  -3

 .مسلم بن هرمز .
كذا يف  : فقال عبد اهلل بن هرمز -رمحه اهلل-املزي  صواب أما ما وقع يف نسخة الرتمذي، فقد -

الرازي، ويف األصول الصحيحة من الرتمذي: حممد بن كتاب أيب القاسم: حممد بن عمرو 
عمرو حسب. وفيه: عن عبد اهلل بن مسلم بن هرمز، وكذا وقع يف بعض النسخ املتأخرة من 
الرتمذي، وهو خطأ. ويف األصول القدمية الصحيحة: عبد اهلل بن هرمز، وهو الصواب. وهو 

 (56) واهلل أعلم. -غري عبد اهلل بن مسلم بن هرمز 
فقد أخرج أبو طاهر  بن إبراهيم عبد الوهاب بن عيسى البغدادي، حدثنا إسحاقرواية  أما -

أخربنا أبو ، قال : (15/ 53"اخلامس والثالثون من املشيخة البغدادية " )ص السلفي يف 
.. فذكره احلسن ، نا عبد الوهاب ، نا إسحاق ، نا حامت بن إمساعيل ، نا عبد اهلل بن هرمز

 موافقاً رواية اجلماعى كما سيأيت.على الصواب 
، مقرتنني فيحتمل أن عبد اهلل بن عبد الوهاب اجلمحيو إبراهيم بن محزة الزبريي، طريق وأما  -

 ( من قوهلما أو أحدمها.هرمزمسلم بن عبد اهلل بن يكون قوله" عن )

                                                           

 إسحاق بن أيب إسرائيل.ويقال له:   (55)

 (.11116/ 111/ 9"حتفة األشراف مبعرفة األطراف" ) (56)
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  (52) .املعرفة باحلدي صدوق. ومل يكن له تلك : إبراهيم بن محزة الزبرييفقد قال أبو حامت الرازي يف    

هو من ذكر اسم  عبد الوهاب اجلمحيفإن كان هو من أخطأ فعليه يقع الوهم، وإن كان عبد اهلل بن 
  حامت بن إمساعيل( فقد خالف كل من رواه عن هرمزمسلم بن عبد اهلل بن )عبد اهلل بن هرمز، باسم 

 وخالف من ترجم لعبد اهلل بن هرمز، مما ترجم حلامت بن إمساعيل.

 وهم : حامت بن إمساعيلعن ملن روى  عبد الوهاب اجلمحيأما خمالف عبد اهلل بن  -
 (51) حممد بن مهران اجلمال أبو جعفر.  -1

 (59) حيىي بن معني.  -0

 (62) حممد بن عبيد اهلل.  -3

 (61) حممد بن عجالن.اللي  بن سعد عن   -1

 (60) بن عمرو السواق البلخي.حممد   -5

 (63) إسحاق بن إمساعيل.  -6

 (61) معلى بن منصور الرازى.  -2

 (65). حممد بن مهران  -1
 (66) يعقوب بن محيد بن كاسب. -9

                                                           

محزة وإبراهيم بن وسئل أيب عنه فقال: صدوق وسئل عن إبراهيم بن ، قال (059/ 95/ 0) "حامت أيب البن والتعديل اجلرح"  (52)
 كانا متقاربني ومل تكن هلما تلك املعرفة باحلدي .  :فقال ؟املنذز
 (.011/ 16"هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" ) (51)
 (.161/ 12/ 3رواية الدوري" ) -"تاريخ ابن معني  (59)
 (.3321/ 350/ 1"التاريخ الكبري للبخاري" ) (62)
 (.005/ 193"املراسيل أليب داود" )ص  (61)
 (.1215/ 312/ 3"سنن الرتمذي" ) (60)
 (.112/ 061/ 1"النفقة على العيال البن أيب الدنيا" ) (63)
 (.112/ 1"أحكام القرآن للجصاص" )  (61)
 (.6219/ 0161/ 5"معرفة الصحابة أليب نعيم" )  (65)
 (.6219/ 0161/ 5"معرفة الصحابة أليب نعيم" )  (66)
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 (62) .سعيد بن عمرو األشعثي -12
 (61) أسد بن موسى. -11
 (69) .يعبد الرمحن بن مهد -10
 (22) عبد اهلل بن عبد الوهاب. -13

 (21) .إسحاق بن إبراهيم املروزي -11

وأما من ترجم لعبد اهلل بن هرمز بشيخه حممد وسعيد ابين عبيد وتلميذه حامت بن إمساعيل،  -
 وهم : وغاير بينه وبني عبد اهلل بن مسلم بن هرمز، 

 "اجلرح والتعديل البن أيب حامتوأبو حامت الرازي يف "، (201/ 000/ 5"التاريخ الكبري")يف لبخاريا   
"اإلكمال يف رفع االرتياب ، وابن ماكوال يف (151/ 12للسمعاين" )"األنساب و، (926/ 195/ 5)

/ 625/ 1"الكاشف" )، والذهيب يف (315/ 2عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب" )
 .(3632/ 016/ 16) "الرجال أمساء يف الكمال هتذيب" ، واملزي يف(3235

  
أنه ، صححه بعضهم، واعتربه البعض حدي  ضعيف ( وهوأما حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه)    
 .مرسل، ومع إرساله غري حمفوظخطأ رفعه، والصواب أنه ، والراجح أنه يف الشواهدح ليص

"املستدرك ، و(1962/ 630/ 1")ه"سننيف ابن ماجه، و (1211/ 316/ 3")ه"سننيفالرتمذي  فأخرجه
"اجملروحني ، (3621/ 335/ 10) "تاريخ بغداد"، و(0695/ 129/ 0على الصحيحني للحاكم" )

  (.51/ 123"جزء قراءات النيب حلفص بن عمر" )ص ، و(105/ 0البن حبان" )

                                                           

 (.6219/ 0161/ 5نعيم" )"معرفة الصحابة أليب   (62)
 (.5021/ 010/ 1"جامع املسانيد والسنن" )  (61)
 (.06/ 9"التاريخ الكبري للبخاري" )  (69)
 (.06/ 9"التاريخ الكبري للبخاري" )  (22)
 (.15/ 53أليب طاهر السلفي" )ص  املشيخة البغدادية"اخلامس والثالثون من   (21)
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عبد احلميد بن سليمان، ثنا حممد بن عجالن، عن وثيمة البصري، عن أيب هريرة من طريق كلهم     
  مرفوعاً. رضي اهلل عنه

، وعبد احلميد كما هو مذكور هنا  سليمانعبد احلميد بن وأختلف على حممد بن عجالن، فرواه    
فرواه اللي  عن حممد بن عجالن عن أيب هريرة مرسالً، ضعيف خالفه اللي  بن سعد وهو إمام ثقة، 

قال أبو داود: قد أسنده عبد احلميد بن سليمان عن ، (005/ 190)ص "املراسيل"أخرجه أبو داود يف 
 ابن عجالن، وهو خطأ.

عن حممد بن عجالن كما رواه  عبد العزيز بن حممد الدراوردىأيضاً،  سليمانعبد احلميد بن وخالف 
  (.592/ 192/ 1")ه"سننيفسعيد بن منصور اللي ، أخرجه 

، مرفوعاً ، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة عجالنعن حممد بن فرواه أبو أيوب،  نوح بن ذكوانوخالفهم 
نا أخرب حدثنا حممد بن حفص بن هبمرد، قال:  (2221/ 131/ 2"املعجم األوسط" ) أخرجه الطرباين 
 ..نوح بن ذكوان ثناحدعمرو بن عاصم الكاليب، ثنا حداجلراح بن خملد، 

  
 (20) َوقَاَل حيىي بن معني: َواْبن عجاَلن مَسعه من عبد اهلل بن ه ْرم ز َهَذا.    

، عن عبد  عجالنقال الرتمذي: سألت حممداً عن هذا احلدي  فقال: رواه اللي  بن سعد ، عن ابن  -
.. ومل يعد حدي  عبد احلميد بن سليمان ، عن ، اهلل بن هرمز ، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مرسالً 

، عن أيب وثيمة ، عن أيب هريرة حمفوظا. قال حممد: وعبد احلميد بن سليمان صدوق إال أنه  عجالنابن 
 (23) رمبا يهم يف الشيء.

  (21) قال عبد احلق االشبيلي: قد أسند هذا من حدي  أيب هريرة وال يصح، وإمنا هو مرسل. -

 

                                                           

 (.161/ 12/ 3)رواية الدوري"  -"تاريخ ابن معني  (20)
 (.063/ 151)ص " العلل الكبري للرتمذي " (23)
 (.105/ 3األحكام الوسطى ) " (21)
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ووثيمة غري  ،كان غري ثقة  فيه عبد احلميد بن سليمان أخو فليح. قال أبو داود: :الذهيبقال و    
 (25)معروف.

: عبد احلميد ضعفه أبو داود وغريه، ووثيمة جمهول، ورواه الرتمذي: عن قتيبة، عن عبد قال ابن حجرو    
 (26) احلميد، فقال: عن ابن وثيمة، وذكر علة اخلرب.

 

 يصح االستشهاد به. مرسل( وهو حدي  مرسل يحيى بن أبي كثيرأما )    

 (1235/ 109/ 0) ، و"التفسري"(12305/ 150/ 6صنف" )امل"يفعبد الرزاق الصنعاين أخرجه    
 .عن معمر عن حيىي بن أيب كثري مرفوعاً مرسالً 

 

 يصح االستشهاد به.مرسل ( وهو حدي  مرسل زيد بن أسلمأما )   

عن زيد  حدثين هشام بن سعد، وغريه،، قال: (010/ 13" )ص  ئهموط"يف عبد اهلل بن وهب أخرجه   
 .مرفوعاً مرسالً  بن أسلم

 

( فإسناده ضعيف جداً ال يصح االستشهاد حديث عبد اهلل بن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنهأما )   
 به.

: وهذه األحادي  اليت ذكرهتا عن عمار عن مالك هبذه األسانيد بواطيل ليس وقال ابن عديفأخرجه    
/ 6على رواياته بني. الكامل يف ضعفاء الرجال )هي مبحفوظة عن مالك وعمار بن مطر الضعف 

111.) 
 

 ( فإسناده ضعيف جداً ال يصح االستشهاد به.رضي اهلل عنه أبي أمامةأما حديث )
                                                           

 (.035/ 635/ 0) "خمتصر تلخيص الذهيب" (25)
 .(02012/ 220/ 15) "إحتاف املهرة البن حجر" (26)
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سلم بن سامل، عن شيخ، من بين من طريق  ( 1223/ 131/ 2"شعب اإلميان" )يف البيهقي  فأخرجه
لي ، عن أيب عثمان النهدي، عن أيب أمامة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " يا أبا أمامة، ما 

وفرق بني  -أنا وأمة سفعاء اخلدين، سفعاء املعصمني، آمنت برهبا، وحتننت على ولدها إال كهاتني 
وتكربها بآبائها، كلكم آلدم وحواء كطف الصاع بالصاع،  واهلل أذهب فخر اجلاهلية -السبابة والوسطى 

 " فمن أتاكم ترضون دينه وأمانته فزوجوهوإن أكرمكم عند اهلل أتقاكم، 
 .سلم بن سامل البلخي غري قوي، وقد رواه عن رجل جمهولوقال البيهقي:  
   

 [التراجم] 

 :أخي فليح عبد احلميد بن سليمان ترمجة

 :املوثقون( 1)
 التوثيق الصريح:( 1( )أ
 له كتباً. ( مل أجد ما يدل أنكتبه وأصوله)
 

 :صحح له ()من  التوثيق الضمين( 1( )ب
 

 (22) يف "سننه". هـ( 029صحح له الرتمذي )ت:  -

 (21) هـ(، بأن أسند له وابن خزمية ال يسند إال حديثاً صحيحاً عنده. 311صحح له ابن خزمية )ت:  -

  (29) ".هـ( يف "صحيحه 316أبو عوانة )ت: ذكره  -
  (12) .هـ( 125صحح له احلاكم )ت: و  -
 
  .احملسنون أو املتوسطون يف أمره( 0)

                                                           

 (.0302/ 562/ 1"سنن الرتمذي" ) (22)
 (.111/ 0"اجملروحني البن حبان" ) (21)
 (.2122/ 352/ 15أيب عوانة " )مستخرج " (29)
 (.0695/ 129/ 0(، )215/ 332/ 1"املستدرك على الصحيحني" ) (12)
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 (11) هـ(: فليح أثبت منه. 111قال جرير بن عبد احلميد )ت:  -

هـ(: عبد احلميد ْبن س َلْيمان ه َو أخو فليح؟ قال:  011قال أَب و َداو َد: قلت ألمحد بن حنبل )ت:  - 
ألمحد: فليح أليس أكرب؟ قال: بلي بكثري. قلت ألمحد: كيف حدي  عبد احلميد؟ قال: ما  نعم. قلت

 (10) أدري. إال أنه ما َكاَن أري ِبِه بأسا، وَكاَن مكفوفا، وَكاَن ينزل مدينة أيب َجْعَفر.

َع أبا هـ(: َعْبد احلَِْميِد ْبن س َلْيَمان أَب و ع َمر اخلزاعي أخو فلي 056قال البخاري )ت: و  -  ح، املديين، مسَِ
  (13) حازم.
  (11) قال البخاري: وعبد احلميد بن سليمان صدوق إال أنه رمبا يهم يف الشيء. -
 

 )الشواهد واملتابعات(، وينقسم إىل قسمني: املضعفون يف االعتبار( 3)
 :التضعيف املطلق( 3( )أ
 (15) هـ(: ه َو وأخوه ضعيفان. 031قَال َعِليا ْبن املديين )ت:  -

 (16) هـ(: ضعيف احلدي . 061قال أبو زرعة الرازي )ت:  -
   (12) هـ(: غري ثقة. 025)ت:  أبو داودَوقَال سليمان بن األشع   -
  (11) هـ(: ليس بقوي. 022قال أبو حامت الرازي )ت:  -

                                                           

 (.11/ 6"اجلرح والتعديل البن أيب حامت" ) (11)
 (.196/ 002"سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد" )ص  (10)
 (.1612/ 50/ 6"التاريخ الكبري للبخاري" ) (13)
 (.151"العلل الكبري للرتمذي" )ص  (11)
 (.132/ 112)ص:  "سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين" (15)
 (.11/ 6"اجلرح والتعديل البن أيب حامت" ) (16)
ثـََنا أبو عبيد حممد بن علي اآلجري، ق (12) ال: قال اخلطيب: َأْخبَـرَنَا العتيقي، قال: َأْخبَـرَنَا حممد بن عدي البصري يف كتابه، قال: َحدَّ

: وقال أبو داود: غري ثقة. اجلوزيقال ابن  -، (335/ 10ري ثقة. "تاريخ بغداد" )عبد احلميد أخي فليح، فقال: غسألت أبا داود عن 
/ 032قال الذهيب: قال أبو داود: كان غري ثقة. "ديوان الضعفاء" )ص:  -(.1109/ 16/ 0" )اجلوزي"الضعفاء واملرتوكون البن 

0392.) 
 (.11/ 6حامت" )"اجلرح والتعديل البن أيب  (11)
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وكنت أمسع  (19) هـ(، يف باب"َمْن يـ ْرَغب  َعِن الرَِّوايَِة َعنـْه ْم: 022َوقَال يعقوب ْبن سفيان )ت:  -
  (91) ومل يكن بالقوي يف احلدي .(92)،م عبد احلميد بن سليمان أخو فليحأصحابنا يضعفوهنم منه

هـ(: ضعيف احلَِْدي ، وأخوه فليح أحسن  322 - 091َوقَال صاحل ْبن حم َمَّد األسدي َجَزَرة )ت:  -
 (90) حاال منه.

  (93) أخو فليح ضعيف.هـ(: عبد احلميد بن سليمان  323قال النسائي )ت:  -
هـ(: عبد احلميد بن سليمان، كان ممن خيطئ ويقلب األسانيد فلما كثر  351قال ابن حبان )ت:  -

  (91) ذلك فيما روى بطل االحتجاج مبا حدث صحيحا لغلبة ما ذكرنا على روايته.
غريه، وهو هـ(: ولعبد احلميد أخبار، عن أيب حازم عن سهل بن سعد وعن  365قال ابن عدي )ت:  -

  (95) ممن يكتب حديثه.

هـ(: عبد احلميد بن سليمان مدين، أخو فليح عن أيب حازم، وأخوه  315)ت:  قال الدارقطين -
 (96)ثقة.

  (92) هـ(: ضعيف ال حيتج به. 116قال اخلليلي )ت:  -

                                                           

 (.13/ 3"املعرفة والتاريخ" ) (19)
 (335/ 10"تاريخ بغداد" ) (92)
 (.136/ 16"هتذيب الكمال" )(91)
 .(335/ 10"تاريخ بغداد" ) (90)
 (. َوقَال يف موضع آخر: ليس بثقة. "هتذيب الكمال".392/ 20"الضعفاء واملرتوكون للنسائي" )ص  (93)
قال ابن حبان: عبد احلميد بن س َلْيَمان أخي فليح َعنه ، َوعبد احلميد اَل َشْيء. "الثقات  -، (111/ 0"اجملروحني البن حبان" )" (91)

 (.522/ 5البن حبان" )
أقول: وقول ابن حبان: ال شيء تضعيف جيعله يف مرتبة الضعف الشديد، ومل أضعه هناك يف الضعف الشديد ألنه بني يف كتابه  -

طأ وليس إخراجه من رتبه االستشهاد، ودليله أنه ذكره يف الثقات يف ترمجة ابن وثيمة بعد حدي  تفرد به "اجملروحني" أن يقصد كثرة اخل
 عن ابن وثيمة البصري عن أيب هريرة.

 (.6/ 2"الكامل يف ضعفاء الرجال" ) (95)
: وقال الدارقطين: ضعيف احلدي . "الضعفاء واملرتوكون  اجلوزيقال ابن  -، (311/ 160/ 0"الضعفاء واملرتوكون للدارقطين" ) (96)

اَرق ْطيِنُّ: ضعيف احلدي . " هتذيب التهذيب" ) -، (1109/ 16/ 0" )اجلوزيالبن    (.116/ 6َوقَال ابن حجر:َ قَال الدَّ
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  (91) هـ(: ليس بالقوي عندهم. 321قال أبو أمحد احلاكم )ت:  -
هـ(: عبد احلميد بن سليمان، قال حيىي: ليس بثقة وقال مرة: ليس بشيء  592)ت:  اجلوزيقال ابن  -

 وقال مرة: ال يكتب حديثه وقال علي والنسائي والدارقطين: ضعيف احلدي . وقال أبو داود: غري ثقة.

(99)   
مان أخا فليح بن سلي -هـ(: عبد احلميد بن سليمان  601الفاسي )ت:  القطانقال أبو احلسن ابن  -
  (122) ضعيف، أضعف من أخيه فليح، فاعلم ذلك. -
ت،  -هـ(: عبد احلميد بن سليمان: أخو فليج، قال أبو داود: كان غري ثقة.  211)ت:  قال الذهيب -
  (121) ق.

  (120) هـ(: َوعبد احلميد َهَذا قَاَل أَب و َداو د: غري ثَِقة. 121قال ابن امللقن )ت:  -
  (123) وفيه عبد احلميد بن سليمان، وهو ضعيف. هـ(: 122قال اهليثمي )ت:  -
 هـ( يف "التقريب": ضعيف. 150َوقَال ابن حجر )ت:  -
هـ(: هذا إسناد ضعيف عبد احلميد اتفقوا على تضعيفه  112قال أمحد بن أيب بكر البوصريي )ت:  -

 (121) وأخرج الرتمذي منه اجلملة األوىل اإلمام ضامن من حدي  أيب هريرة.
: قال احلاكم: صحيح على شرط مسلم، وأقرَّه الذهيب، كذا قال، مع أن (1316)ت:  قال املعلمي  -

رِّج له مسلم، وضعافه ابن معني وابن املديين وغريمها، وأحسن  ما قيل فيه قول اإِلمام  عبد احلميد مل خي 

                                                                                                                                                                                              

 (.099/ 1"اإلرشاد يف معرفة علماء احلدي " ) (92)
 (.116/ 6"هتذيب التهذيب") (91)
 (.1109/ 16/ 0" )اجلوزي"الضعفاء واملرتوكون البن  (99)
قال ابن القطان: عبد احلميد َضِعيف ِعْندهم. "بيان الوهم واإليهام يف  ، و (031/ 3يهام يف كتاب األحكام" )"بيان الوهم واإل (122)

 (.026/ 5كتاب األحكام" )
 (.0392/ 032)ص:  "ديوان الضعفاء" (121)
 (.261/ 6األحادي  واألثار الواقعة يف الشرح الكبري" )"البدر املنري يف ختريج  (120)
قال اهليثمي: رواه الطرباين يف الكبري، وفيه عبد احلميد بن سليمان، وهو ضعيف، ، و (155/ 1الزوائد ومنبع الفوائد" )"جممع  (123)

 (.6110/ 19/ 1وقد وثق. "جممع الزوائد ومنبع الفوائد" )
 (.102/ 1ماجه" )"مصباح الزجاجة يف زوائد ابن  (121)
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حديث ه، فيصلح لالستشهاد  أمحد: ما كان أرى به بأًسا، وباجلملة، فهو كما قال ابن َعدي: ممن ي كَتب
  (125) واالعتضاد.

 

أقول مما يدل على ضعف عبد احلميد أيضاً : أنه تفرد بذكر صحبة صرمة العذري ومل يقبل العلماء منه  -
 ذلك.

 

 :التضعيف اخلاص( 3( )ب
أخرج ابن عدي من طريق حيىي بن سعيد العطار قال: حدثنا عبد احلميد بن سليمان، عن أيب حازم  -

 هل بن سعد، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ميشي خلف اجلنازة ويطيل الفكرة.عن س
قال ابن عدي: وهذا ال يعرف إال من رواية حيىي العطار هبذا اإلسناد وليحىي كتاب مصنف يف حفظ  -

اللسان حدثناه بالكتاب أمحد بن حممد بن عنبسة، عن أيب التقى هشام بن عبد امللك، عن حيىي بن 
  (126) هذا ويف ذلك الكتاب أحادي ، ال يتابع عليها، وهو بني الضعف. سعيد

وأخرج البيهقي من طريق إسحاق بن إدريس، ثنا عبد احلميد بن سليمان، عن أيب حازم، عن سهل بن  -
تزوج امرأة من أهل البادية، فرأى هبا بياضا ففارقها قبل أن  -صلى اهلل عليه وسلم  -سعد، أن النيب 
 يدخل هبا.

  (122) قال البيهقي: إسحاق بن إدريس ضعيف. -
 

 )ووجه التضعيف هنا أن العهدة على غريه ممن روى عنه وليس منه(.أقول:  -
 

 .املضعفون جداً ( 1) 
 (121) قَال حيىي ْبن َمِعني: ليس بشيٍء. -

                                                           

 (.009/ 16"آثار الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حييي املعلمي اليماين" ) (125)
 (.16/ 9"الكامل يف ضعفاء الرجال" ) (126)

 (.1166/ 109/ 6"اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه " ) (122)
 (.1221/ 16/ 3و"الضعفاء للعقيلي" )(، 620/ 099/ 0"قبول األخبار ومعرفة الرجال" للبلخي ) (121)
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  (129) قال حيىي بن معني: مل يكن عبد احلميد بن سليمان أخو فليح بن سليمان بثقة. -
  (112) ويف رواية أخرى عنه: ال يكتب حديثه.قال:  -
  (111) وقال مرة: ليس بثقة. -
قال ابن اجلنيد: سألت حيىي عن فليح بن سليمان، فقال: )ضعيف احلدي ، قلت: فأخوه عبد احلميد؟  -

 (110) قال: ذاك ال حيل ألحد أن يروي عنه، كان لعنة(.
 

  (113)"وعبد احلميد أيضا، كأنه يقول: واه".قال الربذعي قلت: عبد احلميد بن سليمان؟ قال:  -
 

 (:خالصة الكالم يف الرتمجة)
 عبد احلميد بن سليمان خمتلف فيه بني الصدوقية والضعف املنجرب، وقول البن معني أنه ضعيف جداً.   
 [توجيه تضعيف ابن معني له جداً ]   

 جداً.له ومل يوافق ابن معني على تضعيفه 
قال الذهيب: قسم منهم متعنت يف اجلرح .. وإذا ضعف رجال فانظر هل وافقه غريه على تضعيفه.  -

 (.131"املتكلمون يف الرجال" )ص 
وكما رجح احلافظ ابن حجر واملعلمي )والرتجيح: أنه ضعيف يكتب حديثه يف الشواهد واملتابعات، 

 ما يروي أكثرها خيالف فيها وخيطئ.، وبالنظر يف أحادي  مع قلة  ، لكثرة من ضعفها(وغريمه
 وأما من وثقه، أو حسن من حاله ففي غري أحادي  األحكام وبوجود شواهد ألحاديثه.

 فخالصة حاله ما قاله أبو أمحد احلاكم: ليس بالقوي عندهم. أي عند أكثرهم. وهو الصواب.
 

صرمة العذري فقال: مسعت أقول: ويضاف أيضًا إىل أدلة تضعيف عبد احلميد أنه تفرد بذكر صحبة  -
ربيعة بن أيب عبد الرمحن حيدث، عن صرمة العذري، قال: غزا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بين 

                                                           

 (.52/ 1رواية ابن حمرز" ) -"تاريخ ابن معني  (129)
 (.105/ 131(، و"تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني" البن شاهني )ص 335/ 10"تاريخ بغداد" ) (112)
 (.5/ 2"الكامل يف ضعفاء الرجال" ) (111)
 (.111 - 112/ 123"سؤاالت ابن اجلنيد" )ص  (110)
 (.101/ 0أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية" ) -ضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة الربذعي "ال (113)
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/ 3فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )اعزلوا أو ال تعزلوا(."معرفة الصحابة أليب نعيم" ) ...املصطلق، 
 (، وغريه.3163/ 1503

صحبة صرمة العذري مع تفرده بسنده، بل بني بعضهم أنه وهم، والصواب  ومل يصحح أحد من أهل العلم
 حدي  أيب سعيد اخلدري وذكر فيه الصحايب أبو صرمة املازىن رضي اهلل عنه، وليس صرمة العذري.

 فقد خالف عبد احلميد بن سليمان كال من:
/ 312/ 2يب شيبة" )(، و"مصنف ابن أ5202/ 59/ 5حيىي بن أيوب "السنن الكربى للنسائي" ) - 1

36136.) 
 (.313/ 121وإمساعيل بن جعفر. "أحادي  إمساعيل بن جعفر" )ص  - 0
 ( تعليقاً.95/ 011/ 1) "التوحيد البن منده"وسعيد بن سلمة بن أيب احلسام.  - 3
كلهم عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ، عن حممد بن حيىي بن حبان ، عن ابن حمرييز ، قال: دخلت أنا    

وأبو صرمة املازين على أيب سعيد اخلدري فسألناه عن العزل ، فقال: أسرنا كرائم العرب ، أسرنا نساء بين 
املصطلق ، فأردنا العزل ، ورغبنا يف الفداء ، فقال بعضنا: أتعزلون ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني 

رنا كرائم العرب ، أسرنا نساء بين املصطلق أظهركم؟ فأتيناه فقلنا: يا رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم ، أس
ال عليكم أال تفعلوا ، فإنه ليس من »، فأردنا العزل ورغبنا يف الفداء ، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

 لفظ ابن أيب شيبة.«. نسمة كتب اهلل عليها أن تكون إىل يوم القيامة إال وهي كائنة
عبد الرمحن عن حممد بن حيىي بن حبان بنحوه. أخرجه أبو نعيم وتابع موسى بن عقبة، ربيعة بن أيب  - 1

 (.116/ 5يف "حلية األولياء" )
 وهذا دليل أن عبد احلميد ال يقبل تفرده، وال خمالفته.   
  

 [من األوهام]
 (111) قال حسن صديق خان: ونقل املناوي عن البخاري أنه مل يعده حمفوظاً. -

أقول: وهذا وهم من املناوي، فإن البخاري إمنا عد طريق أيب هريرة غري حمفوظ، وليس طريق أيب حامت  - 
 املزين.

                                                           

 (.6/ 0)الروضة الندية شرح الدرر البهية"" (111)
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 [صحح نسختك]
وقع يف إسناد "املعجم الكبري للطرباين": )حامت بن إمساعيل، ثنا عبيد اهلل بن هرمز(. "املعجم الكبري  -1

 (.2051/ 311/ 2للطرباين" )
 اهلل بن هرمز(.وصوابه: )عبد  -
 

/ 5وقع يف "أطراف الغرائب واألفراد" )تفرد ِبِه عبد احلميد بن سلميان(. "أطراف الغرائب واألفراد" ) -0
 (. وصوابه: عبد احلميد بن سليمان.5111/ 022

 

/ 1قال املناوي: عبد احلميد هو أبو فليح، قال أبو داود وغريه ثقة وثيمة ال يعرف. "فيض القدير" ) -3
013). 
 أقول: صوابه: )قال أبو داود: غري ثقة، ووثيمة ال يعرف(. -
 

" مستدرك احلاكم ": " وثيمة "، وإمنا هو ابن وثيمة ، كما وقع  قال الشيخ األلباين: كذلك وقع يف -1 
عند سائر املخرجني ، وهو معروف ، فإنه زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن احلدثان النصرى )بالنون( 
الدمشقى ، وقد روى عنه أيضا حممد بن عبد اهلل بن املهاجر."سلسلة األحادي  الصحيحة وشيء من 

 (.1200/ 02/ 3فقهها وفوائدها" )
 

 [فوائد حديثية]
 

كان ممن خيطئ ويقلب األسانيد فلما كثر ذلك فيما   ..قال ابن حبان: عبد احلميد بن سليمان  -(1)
 روى بطل االحتجاج مبا حدث صحيحا لغلبة ما ذكرنا على روايته.

قال  :قالقال ابن حبان: وهو الذي روى عن حممد بن عجالن عن بن وثيمة البصري عن أيب هريرة  -
إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إال تفعلوا تكن فتنة يف ) :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 (.111/ 0. "اجملروحني البن حبان")(األرض وفساد عريض
( دليل على أن ابن حبان يخطئ ويقلب األسانيد( مع قوله : )بما حدث صحيحاا أقول : قوله : ) -

 م من ترضون خلقه ودينه( لكن خيطئه يف إسناده.يصحح حدي  )إذا أتاك
 

 [قول الترمذي: حسن غريب]  -(0) 
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على أقوال، والذي يتبني يل أنه ، اختالف العلماء يف مراد الرتمذي بقوله: حسن مع قوله: غريب   
الصواب قول من يقول: إن احلسن عند الرتمذي نوعان: حسن ال حيتاج معه إىل شاهد أو متابع، وحسن 
 حيتاج إىل متابع وشاهد، وعندما عرف احلسن يف آخر كتابه السنن إمنا عرفه أحد أنواعه وهو احلسن لغريه.

فالرتمذي صرح بالصحيح، وصرح بأقل ما يقبل من احلدي  وهو احلسن لغريه )كما عرفه يف أخر     
 كتابه(، وأما ما بينهما فاستعمله ومل يصرح به لوضوحه عنده.

هـ(: وأكثر ما يف الباب، أن الرتمذي، يف املوضع  231)ت:  محمد، ابن سيد الناسمحمد بن قال  -
الذي شرط فيه، يف احلسن، تقويته باملتابعات، عرف بنوع منه، وهو أكثره وقوًعا عنده، ال بكل أنواعه. 

لغرائب، وهذا نوع آخر منه، مستفاد من كالمه وكالم احلاكم واخلليلي وغريهم، من أئمة هذا الشأن، يف ا
  (115) والشذوذ، واالنفرادات، كما قلنا.

هـ(: الثال : اجلمِع بني قوله: حسن غريب ال نعرفه إال من حدي  إسرائيل،  260)ت:  مغلطايقال  -
 ..وبني قوله: ال يعرف يف هذا الباب إالَّ حدي  عائشة، 

 ...فيحتاج اجلواب على ذلك فنقول: ال يشرتط يف كل حسن أن يكون كذلك،   
أو يكون الرتمذي ملا شرط احلسن وتقويته باملتابعات عرف بنوع منه، وهو أكثر وقوعًا عنده ال بكل  -

 (116) ...أنواعه، 
َا يْشرَتط يف احْلسن جمَِيئه من َوجه آخر ِإذا  291)ت:  الزركشيقال  - هـ(: َلِكن الظَّاِهر َأن التـِّْرِمِذيا ِإمنَّ

مل يبلغ ر تْـَبة الصَِّحيح فَِإن بلَغَها مل يْشرَتط َذِلك ِبَدلِيل قـَْوله يف َمَواِضع َهَذا َحِدي  حسن َصِحيح َغرِيب 
  (117) ...لَه  اْلَعَداَلة بِاْعِتَبار فرديته فـََلمَّا اْرَتفع ِإىَل َدَرَجة الصِّحَّة أثبت 

هـ(: نعم يرد على الرتمذي  120)ت:  إبراهيم بن موسى برهان الدين أبو إسحاق األبناسيقال  -
 ..حي  اشرتط يف احلسن أن يروى من غري وجه حنوه مع أنه حسن أحادي  ال تروى إال من وجه واحد 

ن الذي حيتاج إىل جميئه من غري وجه هو الذي راويه يف درجة املستور أوأجاب عنه أبو الفتح اليعمري ب
 (118) ن الرتمذي عرف بنوع منه ال كل أنواعه.أومن مل تثبت عدالته وغايته 

                                                           

 (.105/ 1"النفح الشذي يف شرح جامع الرتمذي" ) (115)
 .(26)ص  ""شرح ابن ماجه ملغلطاي (116)
 (.329/ 1الصالح للزركشي" )"النكت على مقدمة ابن  (112)
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هـ(: قال أبو الفتِح اليعمريُّ: بقي عليه أنه  اشرتَط يف احلسِن أْن يـ ْرَوى من  126)ت:  قياالعر قال  -
وجٍه آخَر، ومل يشرتْط ذلك يف الصحيِح. قلت: وسنرى يف كالِم أيب الفتِح بعَد هذا أنَّه  ال يشرتط  يف كلِّ 

ِ  بأنَّ الذي حيتاج  إىل جميِئِه وأجاب أبو الفتِح اليعمريُّ عن هذا احلدي ، ..حسٍن أْن يكوَن كذلك، فتأمَّْله  
من غري وجٍه ما كاَن راويه يف درجة املستوِر وَمْن مل تثبْت عدالت ه . قال: وأكثر  ما يف الباِب أنَّ الرتمذيَّ 

  (119) َعراَف بنوٍع منه ال بكلِّ أنواِعِه.
 هـ(: وقال الرتمذي: حسن غريب، وال نعرف يف الباب إال حدي  عائشة. 150)ت:  ابن حجرقال  -

قلت: إن أراد هذا اللفظ خبصوصه ورد عليه حدي  علي وبريدة. وقد قدمته يف الباب الذي قبله، وإن 
  (120) أراد أعم من ذلك وردت عليه أحادي  أيب ذر وأنس وابن عمر وشواهدها، فلعله أراد ما يثبت.

هـ(: ]القول املختار يف هذه املسألة[ )و( بعد أن رد ابن الصالح كالمهما  920)ت:  السخاوي قال -
)اختار( مما استخرجه من صنيع األئمة )فيما مل خيالف( الثقة فيه غريه، وإمنا أتى بشيء انفرد به )أن من 

 يقرب من ضبط( تام )ففرده حسن(.
صلى اهلل  -كان رسول اهلل »بيه عن عائشة، قالت: ومنه حدي  إسرائيل عن يوسف بن أيب بردة عن أ

، فقد قال الرتمذي عقب خترجيه: حسن غريب، ال «إذا خرج من اخلالء، قال: غفرانك -عليه وسلم 
 نعرفه إال من حدي  إسرائيل عن يوسف عن أيب بردة.

فرده، وقد تقدم قال: وال نعرف يف هذا الباب إال حدي  عائشة )أو بلغ الضبط( التام )فصحح(    
مثاله، )أو بعد( عنه بأن مل يكن ضابطا أصال )ف( فرده )مما شذ فاطرحه ورد( ما وقع لك منه، وأمثلته  

  (121) كثرية.
هـ(: ومل نقف على تصحيح املصنف املذكور،  1252)ت:  محمد بن عَلن الصديقي الشافعيقال  -

املصنف ألن احلدي  احلسن يرتقي بالعاضد من  العلم الثبت املشهور مع إن كالم الرتمذي ال ينايف كالم

                                                                                                                                                                                              

 (.129/ 1"الشذا الفياح من علوم ابن الصالح" ) (111)
 (.153/ 1"شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي" ) (119)
 (.015/ 1البن حجر ) "نتائج األفكار" (102)
 (.011/ 1) "" فتح املغي  بشرح ألفية احلدي  (101)
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احلسن إىل الصحة للغري وما هنا من ذلك لتعدد طرقه ورواته وحينئٍذ فيكون احلدي  حسًنا لذاته وهو مراد 
  (122) الرتمذي وصحيًحا لغريه وهو مراد املصنف واهلل أعلم.

 
 وباهلل التوفيق والسداد.    

 رسول اهلل وعلى آله وصحبة ومن تبعه إلى يوم الدين.والحمد هلل والصَلة والسَلم على 
 ه 01/06/1112وكتبه : محمد بن عبده بن محمد البعداني في                  

 

                                                           

 (.122/ 1"الفتوحات الربانية على األذكار النواوية" ) (100)


